
Stad 
och land 

Om landskap,  föreställningar 
och berättelserSommarakademien vid Ljungskile folkhögskola är en mötesplats och ett forum för 

dialog. Inspirationer och fördjupande samtal bortom konventionella perspektiv.

Ljungskile folkhögskola
Ljungskile folkhögskola grundades 1923 av journalisten och folk bildaren Birger 
Magnus Hellerstedt. I dag drivs skolan av en eku menisk stiftelse med fokus på 
 kultur, livsåskådning och globala frågor. Här finns utbildningar för journalister, 
fritids ledare, musiker och lärarassistenter, samt en stor allmän linje där man kan läsa 
in gymnasie kompetens. | www.ljungskile.org

Sommarakademien 2021 arrangeras i samarbete med Högskolan Väst. | www.hv.se

Anmälan och uppdaterad information: www.sommarakademien.se. 

Max 75 deltagare.

Avgifter: Helpension med del i dubbelrum på vandrarhemmet ......................... 4 380 kr
 Helpension med enkelrum på vandrarhemmet  ...................................... 4 980 kr
 Helpension med del i dubbelrum på Ljung-/Västkustgården ........... 5 580 kr
 Helpension med enkelrum på Ljung/Västkustgården  ......................... 6 860 kr
 Dagpaket (allt utom övernattning och frukost) ..................................... 3 500 kr

Sommarakademien på Ljungskile folkhögskola

8–11 augusti 2021



Stad och land
Om landskap, föreställningar och berättelser

Program
Söndag 8 augusti

Måndag 9 augusti

Tisdag 10 augusti

Onsdag 11 augusti

Torsdag 12 augusti

14.00–15.00 Incheckning (matig fika finns från kl 14.00)
15.00 Välkomstsamling
15.30 Inbjudan till Bohuslän. Utflykt med Stefan  
 Edman och Jan Lindvall
18.30 Middag
19.30 Mats Ahlberg: Levande landskap. Vernissage.

Förmiddag Heiko Droste: Från handelscentrum till   
 centrumhandel. Sverige och urbaniseringens  
 historia.
Eftermiddag Sören Holmberg: Skiljelinjen mellan stad och  
 landsbygd – finns den?              
Kväll Marit Kapla: Osebol

Förmiddag Ingrid Sarlöv Herlin: Matens landskap i   
 förändring
Eftermiddag Julia Fredriksson: Ojämna geografier –   
 centrum och periferi i urbana och regionala  
 omvandlingar
Kväll Märta Ramsten: “En läskande dryck ur    
 melodiens klara källa”. Musikens flöde mellan  
 stad och land. Samtalspartner: Sven Kristersson.
 Konsert med Lisa Moberg, fiol, och Maria   
 Cronholm, cello

Förmiddag Gunilla Kindstrand: Det havererade samtalet
Eftermiddag Jan Andersson och Lisa Holmberg: Klyftan   
 mellan stad och land i morgondagens Europa
Kväll Festmiddag
 Fritjof i Arkadien – Evert Taubes metahistoriska  
 reflektion över pastoralen. Sven Kristersson,  
 sång och dragspel.
 Samkväm

 Frukost. Hemresa.

På kvällarna fortsatta samtal i solnedgång och sommarnatt på folkhögskolans terrass, 
med dryck och tilltugg.

Medverkande:
Mats Ahlberg är författare och redak-
tör för tidskriften Balder
Jan Andersson är utrikeskorrespon-
dent vid Sveriges Radio
Maria Cronholm är musiker
Heiko Droste är professor i historia 
vid Stockholms universitet
Stefan Edman är biolog och för fattare
Julia Fredriksson är forskare verksam 
inom Urbana och regionala omvand-
lingar vid Chalmers
Lisa Holmberg är ordförande i bygde-
rådet i Hudiksvall, samhällsvetare med 
bakgrund inom utbildningssektorn 

samt ekohusbyggare
Sören Holmberg är professor eme-
ritus i statsvetenskap vid Göteborgs 
universitet
Marit Kapla är journalist och för-
fattare
Gunilla Kindstrand är journalist
Sven Kristersson – se kurskommitté
Jan Lindvall – se kurskommitté
Lisa Moberg är musiker
Märta Ramsten är musikforskare
Ingrid Sarlöv Herlin är professor 
i landskapsplanering vid Sveriges 
lantbruksuniversitet

Programkommitté:
Catharina Dyrssen är arkitekt och 
musikvetare.
Gunnar Henning är styrelseordförande 
för Ljungskile folkhögskola.
Sven Kristersson är sångare, kompo-
sitör, pedagog och forskare.
Jan Lindvall är journalist och lärare på 
Ljungskile folkhögskola.

Erik Malmhav är lärare på Ljungskile 
folkhögskola.
Fredrik Sjögren är statsvetare vid 
Högskolan Väst.
Fredrik Sunnemark är idéhistoriker 
vid Högskolan Väst.

”I Malmö rispas dimman av färjornas sirener
Och på andra sidan sundet börjar världen.
En ensam Volvo sliter i motvinden på Tjörnbron
Bion i Pajala ger ‘Den sista färden’
Lapplandspilen råmar som ett vilddjur genom natten
Gårdarna släcker sina ljus
Ett stormpiskat Marstrand ber sitt Pater Noster
Stockholm city svajar i sitt rus”

UR VINTERSAGA, TED STRÖM (1984)


